Klaproos
Boekje voor ouders

Beste ouders
Het scoutsjaar is weer begonnen! Naar jaarlijkse gewoonte gaat onze
startdag weer door op de Dries in Sombeke met de verwelkoming
van de nieuwe en oude leden én de nieuwe leiding. Ook dit jaar wordt
onze leidingsploeg versterkt met zes leid(st)ers : Manou, Elena, Mirte,
Arne en Teon. Ook Daan komt na een jaar rust terug. Zij zullen zich dit
jaar naast de andere leid(st)ers 100% inzetten om de leden een
fantastisch scoutsjaar te geven.
Jammer genoeg nemen we dit jaar ook afscheid van Matthias.
Bedankt voor de jaren van inzet!

Vanaf zondag 23 september zullen de activiteiten altijd doorgaan van 14u-17u. Wat de leden die
dag gaan doen, vindt U terug in ons activeitenboekje de ‘Lelie’ op de website. We raden aan dit
iedere week op voorhand te bekijken, aangezien het uur af en toe kan afwijken!! In
december en januari hebben de leden en de leiding examens, waardoor de activiteiten tijdelijk
doorgaan op zaterdagavond. Exacte uren vindt U terug in de lelies.

INSCHRIJVINGEN

Alle inschrijvingen van de leden gebeuren via de website www.soutssombeke.be.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €40 voor een heel scoutsjaar. Ook kledij kan U via de
website bestellen. Das aankopen is verplicht bij inschrijven van uw zoon/dochter. We vragen
dan ook aan de leden om zo veel mogelijk in uniform te komen. Dat wil zeggen dat iedereen
een das draagt en dat de jong-givers en givers verplicht zijn een hemd te dragen.

BELANGRIJKE DATA

Bij deze willen wij U graag al enkele data meegeven die U al in de agenda kan zetten. Zo geven
wij jaarlijks twee ledenweekends. Meer info over deze weekends volgen nog in een brief enkele
weken ervoor. Voor het eerste ledenweekend komt de leiding thuis langs zodat er eens kan
kennisgemaakt worden en verdere uitleg over het weekend kan gegeven worden.
Ieder jaar gaan wij op kamp van 1-11 juli. Dit
geldt voor de oudste groepen: wouters en jonggivers. Kapoenen gaan telkens van 6-11 juli. Voor
de givers zal het dit jaar iets anders zijn,
aangezien zij op buitenlands kamp gaan.
Daarover verder meer!
Op 23 februari valt onze jaarlijkse
kaas & wijnavond en ouderavond. Alle ouders
zijn uitgenodigd om te komen eten en erna
te genieten van de show die de leden deze dag
in elkaar hebben gestoken. Zet alvast maar in
de agenda!
Op 6 oktober willen we alle ouders, oud-leiding die hebben meegeholpen aan ons evenement
Patershol bedanken! Alle helpers zijn welkom voor een hapje en een drankje. De receptie zal
doorgaan op ons nieuw terrein en start om 20u.

De week erna 13 oktober organiseert onze VZW een 30+ fuif waar iedereen op is uitgenodigd.
De opbrengsten van deze fuif gaan integraal naar onze bouw.
We willen ook al meegeven dat zondag 28 oktober geen scouts is. De leiding is dan zelf op
planningsweekend.
Zaterdag 6 oktober

Bedanking helpers Patershol

Zaterdag 13 oktober

Oldskool Party (30+ fuif)

Zondag 28 oktober

Geen scouts wegens planningsweekend

9-11 november

Ledenweekend 1

Zaterdag 23 februari

Kaas & Wijnavond + Ouderavond

15-17 maart

Ledenweekend 2

1-11 juli

Kamp wouters en jong-givers

6-11 juli

Kamp kapoenen

KAMP 2019

Dit jaar gaat het kamp door in het vertrouwde Genk! We bezoeken een kampterrein dat we een
aantal jaar geleden ook hebben bezocht. Het grote terrein ligt rechtstreeks naast de bossen en op
een wip van centrum Genk. Perfecte plaats voor een fantastisch kamp!
Adres:
Scouts Don Bosco Termien
Melbergstraat 7
3600 Genk

BUITENLANDS KAMP

Zoals eerder vermeld gaan de givers dit jaar op buitenlands kamp! Dit valt na het gewone kamp,
maar een exacte datum ligt nog niet vast. De giverleiding is momenteel bezig vorm te geven aan
dit kamp en zullen ook de ouders tijdig inlichten over de verdere plannen.
Buitenlands kamp wil ook zeggen: geld inzamelen! Daarom doen we een oproep naar alle ouders
die binnenkort een feestje geven en nog opdieners nodig hebben, die niet graag hun gras afrijden,
wiens auto vuil is… De givers staan paraat om deze taken te vervullen om zo van hun
buitenlands kamp een onvergetelijk kamp te maken!
Heeft U een opdracht of wil U meer info, dan kan U altijd bij het volgende nummer terecht:
0487 55 32 39 (Yuna).

BOUW EN VZW

Scouts Sombeke is volop aan het bouwen aan nieuwe lokalen! Dit hebben we voornamelijk te
danken aan alle enthousiaste ouders en oud-leiding die in onze VZW zitten. Zij en de leiding staan
iedere zaterdag paraat om verder te bouwen aan de toekomst van onze scouts. De
werken schieten goed op, maar er moet nog veel gebeuren. Heeft U interesse om ons team
te komen versterken of om lid te worden van onze VZW? Dan kan U altijd terecht bij de
groepsleiding (0474 13 39 10 (Ben)) of door te mailen naar vzw@scoutssombeke.be.

CONTACTEN

Hieronder vindt U de leiding per tak en de contactgegevens van alle leiding en de groepsleiding.
Kapoenen:
Margo Couton

margo@scoutssombeke.be

Manou Vanfleteren

manou@scoutssombeke.be

Teon Cleempoel

teon@scoutssombeke.be

e-mail
gsm

kapoenen@scoutssombeke.be
0472 06 12 78 (Margo)

Wouters:
Nele Maes

nele@scoutssombeke.be

Egon De Baere

egon@scoutssombeke.be

Mirte Andries

mirte@scoutssombeke.be

Arne Smet

arne@scoutssombeke.be

e-mail
gsm

wouters@scoutssombeke.be
0476 34 44 25 (Nele)

Jong-Givers:
Elena Goossens

elena@scoutssombeke.be

Sam Cruyssaert

sam@scoutssombeke.be

Kwinten Couton

kwinten@scoutssombeke.be

e-mail
gsm

jonggivers@scoutssombeke.be
0491545611 (Elena)

Floren De Rop

floren@scoutssombeke.be

Yuna De Graeve

yuna@scoutssombeke.be

Daan Vandevoorde

daan@scoutssombeke.be

e-mail
gsm

givers@scoutssombeke.be
0487 55 32 39 (Yuna)

Givers:

Groepsleiding:
Ben Cruyssaert

ben@scoutssombeke.be

Floren De Rop

floren@scoutssombeke.be

e-mail
gsm

grl@scoutssombeke.be
0474 13 39 10 (Ben)

